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A rendezvényre az adventi készülődés hajrájában került sor nagy érdeklődés mellett, a
Művelődési Házban.
A résztvevőket Ferkovics Tibor, Tuzsér Nagyközség polgármestere, majd dr.Tiki Attila
országgyűlési képviselő köszöntötte.
Ezt követően a projektben történtekről Klicsu Ferenc, a kedvezményezett szervezet elnöke
számolt be, mindenre kitérően. Az elnök úr az előzmények keretén belül a Lónyay család
és Tuzsér, a családtagok és település/nemzet formáló kapcsolataival vezette fel magát a
projektet.
Ezt követően kastély komplexum történetét ismerhettük meg bővebben, a
rendszerváltástól napjainkig. Ezután rátért a projekt központi témájára, a Lónyay Örökség
Központ elméleti megvalósításának a bemutatására.
A Központ 3 kastélyban, 3 településen, 3 országban valósulna meg, Tuzsér központtal. A
épületek bizonyos részei (a két határon túli esetében) a kultúra, közművelődés szolgálatába
lennének állítva, s a Központ tuzséri központja adoptálna, szervezhetne, tájoltatna ezekre a
helyszínekre programokat, rendezvényeket. Megvalósulhatna mindenhol állandó tárlatként
egy-egy szobában a Lónyay-családot bemutató és reprezentáló kiállítás is.
A komplexum ezek mellett központja lehetne sok-sok határon átnyúló kezdeményezésnek,
a megfelelő célcsoportok felkutatása mellett. A tuzséri Lónyay-kastély meglévő funkciói
„csak” kiszolgálnák a főépületet.
Aztán rátért a projekt ismertetésére magára. Bemutatta a
projekt főbb elemeit, a projekt partnereit, majd beszámolt a
megtartott workshopokról és tanulmányutakról, s azok
tapasztalatairól. Ezt követően említést tett a projekt
végtermékeiről is, a kiadványról és a disszeminációs
élményfilmről, valamint a kutatásról is.
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De ezek bemutatását az utána következőkre bízta. Végezetül konklúzióval zárta a
beszámolóját, s átadta a szót az NSKI képviselőjének, aki a kutatás részleteibe avatta be a
közönséget.
Ginter Gábor osztályvezető a kutatáseredményeit, tapasztalatait osztotta meg a
résztvevőkkel. Ismertette az akcióterületet, a kutatásban részt vett hazai és határon túli
településeket, majd rátért a legfontosabb kérdésekre kapott válaszok ismertetéséhez. A
kutatás teljes egészében bekerült a projekt egyik végtermékének is tekinthető
kiadványunkba, mely A tuzséri Lónyay-kastély jövőbeni hasznosítási lehetősége a
kulturális turizmus kínálta kereteken belül címet viseli, ezért nem ismertetem a teljes
anyagot.
Ezt követően Opra Zsuzsanna a projekt szakmai vezetője mutatta be a fenn említett
kiadványt, melyből a jelen lévők a program végén kaphattak egy-egy példányt. A szakmai
vezető elmondta, hogy sajnos nem minden tanulmány volt alkalmas arra, hogy bekerüljön
a kiadványba, de végül is a szakmai stáb konszenzusra tudott jutni.
Igyekezetünk tematikusan felépíteni a kiadványt. Az olvasó először megismerkedhet a
tuzséri Lónyay-kastély történetével, művészettörténeti értékeivel. Ezt követően a
beérkezett tanulmányokból is tematikusan jutottunk el az örökségvédelmen érintésével az
épített örökség közösségi szolgálatába való állításán keresztül a jógyakorlatokon át a
tervezett elképzelés megvalósításáig. Közben bekerült az NSKI teljes kutatási anyaga is.
Szerintünk így könnyebben bemutatható a projekt célja a nagyérdeműnek, a
döntéshozóknak, s talán könnyebben tudnak azonosulni az elképzeléseinkkel azok is akik
kevésbé tájékozottak e témakörben, és elolvassák ezen kiadványt.
Ezt követte program szerint a Lónyayak öröksége című disszeminációs élményfilm
bemutatása, melyet a Zemplén Televízió munkatársa, Lászó Mária szerkesztő tett meg.
Elmondta, hogy érdekes volt a felhívás maga, mert több helyszínen kellett forgatni, s
ráadásul a történelmi helyszínek, szereplők megkívánták az alapos kutatómunkát, melyek
aztán beépültek a filmbe. Természetesen szorosan együtt kellett működni a megrendelővel,
de sikerült mindig konszenzusra jutni.
A közönségnek nagyon tetszett a kisfilm, fogadhattuk a gratulációkat.
A rendezvény utolsó felszólalója, Seszták Oszkár elnök úr volt, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Közgyűlés részéról.
Zárszojában kiemelte, hogy egy óriási lépést tett afelé Tuzsér Nagyközség közönsége,
hogy most már komolyan vehesse bárki azon
kezdeményezéseket, melyeket itt megmutattak/bemutattak
a Lónyay-kastély komplexum hasznosítási lehetőségének
érdekében. Látható egyértelműen, hogy a helyiek, partnereikkel egyetemben - komolyan gondolták és vették a
projekt célkitűzéseit, mert elkötelezett lokálpatrióták lévén

„Tuzsér Községért” Közalapítvány

szívügyüknek tekintik a településeiken fellelhető épített örökségi helyszínek megóvását,
azoknak olyan funkciókkal való megtöltését, melyek ehhez a környezethez illeszkednek.
A helyiek pedig a projektvégtermékeinek (is) tekinthető kiadvánnyal és disszeminációs
kisfilmmel nagy előrelépést tettek abba az irányba, hogy a döntéshozók felé tudjanak egy
olyan anyagot bemutatni, ami túl mutat az ötletelésen, üres frázisokon. Egy nagyon
komoly szakmai tartalommal bíró kiadvány és film készült, ezt bármelyik nagyobb
település is megirigyelheti.

Összegzés: A projektzárót nagyérdeklődés övezte, sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mit
is sikerül letenni az asztalra. Maga a rendezvény terv szerint lezajlott, sikerült a kívánt
hatásokat elérni. A jelenlévők gratuláltak mind a projektben végzett munkához, mint a
végtermékekhez. A jelen lévő döntéshozók pedig biztosítottak további támogatásukról és a
lehetőségek figyelmünkbe ajánlásáról.

Klicsu Ferenc
szakmai munkatárs
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